İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
İNTÖRNLÜK UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1 (1) Bu uygulama esasları; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin meslek derslerine yönelik bilgi ve becerilerini
uygulama alanına entegre etmek amacıyla, 7. ve 8. yarıyılda yer alan intörnlük dersleri
kapsamındaki intörn uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili
temel kural, ilke ve yöntemleri içerir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu uygulama esasları İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü klinik/alandaki intörnlük uygulaması için gerekli esasları
kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu uygulama esaslarında geçen
a)Anabilim Dalı İntörn Sorumlu Öğretim Üye ve Elemanı: İlgili Anabilim Dalı’na ait
İntörnlük derslerinin, intörn yönergesi doğrultusunda aksamadan sürdürülmesinden sorumlu
öğretim üye ve elemanlarını
b)Bölüm: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nü
c)Bölüm Başkanı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölüm Başkanı’nı
ç)Bölüm Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Kurulu’nu
d)Dekan: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı’ nı
e)Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni
f)İntörnlük: İlk üç yıllık mesleki dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere 7. ve 8. yarıyılda,
hemşirelik mesleği uygulaması için gereken mesleki bilgi ve deneyimi kazandırmak amacıyla
yapılan uygulamaları
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g)İntörn Hemşire: Hemşirelik uygulamaları için gerekli mesleki bilgi ve deneyimi
kazandırmak amacıyla yapılan uygulamalara katılan hemşirelik bölümü öğrencisini
ğ)İntörn Koordinatörlüğü: İntörn Derslerinin her birinin planlanması, uygulanması, ilgili
anabilim dallarına intörn programları hakkında iletişimin sağlanmasından sorumlu olan
öğretim üyesi ve elemanlarını
h)İntörn Sorumlu Hemşiresi: Sorumluluğunu yürüttüğü klinikteki /alandaki uygulamaya
çıkan intörn hemşireden sorumlu olan hemşireyi
ı)Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senato’ sunu tanımlar.
İKİNCİ BÖLÜM
İNTÖRNLÜK UYGULAMA DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
İntörnlük Programının Amacı
MADDE 4
İntörn hemşirenin;
(1) Eğitimleri süresince öğrenmiş oldukları temel bilgilerini daha bağımsız ve uzun süreli
olarak uygulamaya yansıtma becerisini kazanmasını,
(2) Mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmasını,
(3) Bireyin, ailenin ve toplumun koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda sağlık bakım
(4) Gereksinimlerini karşılamak için, hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve
değerlendirme becerilerini daha üst düzeye çıkarmasını,
(5) Kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda bilimsel çalışma esaslarını öğrenebilmesini,
(6) Hemşirelik alanında, uygulamada yaşanan sorunları fark etme, analiz etme ve çözümleri
tartışabilmesini,
(7) Hemşirelik sürecini yerinde uygulayarak profesyonel yaşama hazırlanmalarını
sağlamaktır.
İntörnlük Uygulamasına Başlayabilme Şartları
MADDE 5
(1) İntörn hemşirenin intörnlük uygulamasına başlayabilmesi için ilgili anabilim dalı
dersinden başarılı olma şartı aranır.
(2) Erasmus öğrenci hareketliliği programı yolu ile gelen öğrencilerde bu şart aranmaz.
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İntörnlük Dersleri ve Süreleri
MADDE 6 (1) Hemşirelik intörnlük dersleri intörn hemşirenin mesleki bilgi, beceri ve
deneyimini kazanması için 7. ve 8. yarıyılda almak zorunda olduğu derslerdir. Hemşirelik
İntörnlük Dersleri; İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve
Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği olmak üzere 6 dersten oluşmaktadır.
Dördüncü sınıf öğrencileri A ve B gruplarına ayrılarak güz dönemi ve bahar döneminde 3’er
derse kayıt olurlar. İntörn hemşireler bir dönemde kayıtlandıkları 3 derse 5’er haftalık bloklar
halinde devam ederler. Bu nedenle 3 intörn dersi 15 haftalık dönemde ardışık olarak
tamamlanır. Her intörn dersinde klinik/alan uygulamaları haftanın 4 günü ve günde 8 saattir.
İntörn Uygulamalarına Devam Zorunluluğu
MADDE 7 (1) İntörn hemşire, uygulama süreleri içinde uygulamalara devam etmek zorunda
olup, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönergesi doğrultusundaki esaslar uygulanır.
İntörn Uygulamalarının Yapılacağı Yerler
MADDE 8 (1) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
intörnlük uygulamalarını, dersin öğretim üye/elemanı önerisi ve İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Kurulu kararı ile uygun görülen ve
öncelikle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin işbirliği protokolü imzalamış olduğu kurumlar
ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer tüm kurumlarda yürütebilir.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 9 (1) İntörn hemşirenin görev yetki ve sorumlulukları;
a. Fakültenin Hemşirelik Bölümü tarafından hazırlanan uygulama programına uymak ve
intörnlük uygulamasının gerektirdiği görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak
zorundadır.
b. Uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve mevcut mekân,
araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk intörn hemşireye ait olup, öğrenci
hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uyarınca gerekli işlemler yapılır.

3

c. Hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte aktif olarak tedavi, bakım girişimlerine ve
hasta vizitlerine katılır.
d. Sağlık kuruluşuna başvurusundan ayrılışına /taburcu olana kadar hemşirelik sürecine
uygun olarak hastanın bakımını planlayıp, yürütür ve her klinik uygulama süresi
içinde bakım planı ve vaka sunumu yapar, ders ile ilgili gerekli materyalleri hazırlar.
e. Diğer çalışanlarla bilgi alışverişinde bulunur, klinik ve laboratuvar işlemlerini izler,
kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.
f. Hastaları evdeki bakım devamlılığına hazırlamak amacı ile her klinik alan içinde
belirlenecek hasta grupları için grup eğitimi programları düzenler ve yürütür.
g. Her klinik alan içinde, sağlık personeline verilecek hizmet içi eğitim programlarının
düzenlenmesi ve yürütülmesinde aktif olarak yer alır.
h. Uygulama süresince kliniğe gelen Fakültenin Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin
çalışmalarını gözetir ve eğitimlerine yardımcı olur.
i. Uygulama yaptığı klinikte, uygulama süresince hafta içi bir gece (16 saat), hafta sonu
bir gündüz (8 saat) olmak üzere 2 nöbet tutar. Hafta içi gece nöbetinin öncesi ve
sonrasındaki günlerde izinli sayılır.
j. Uygulamadan sorumlu olduğu klinik dışında nöbet tutamaz.
k. Uygulama yaptığı klinikte, klinik çalışma saatlerine kesinlikle uymak zorundadır.
l. Uygulama yaptığı klinikte yukarıda belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını intörn
sorumlu hemşiresine bağlı olarak ve onun denetiminde sürdürür.
m. Uygulama süresince klinik ve saha uygulamalarında, Hemşirelik Bölüm Kurulu’nun
belirlediği forma ve kıyafet modeline her koşulda uyar.
(2) İntörn Sorumlu Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a. İntörn Sorumlu Hemşiresi Fakültenin önerisi, çalıştığı kurumun onayıyla intörnlük
programını destekler.
b. İntörn Sorumlu Hemşiresi; biriminde bulunan intörn hemşirenin uyguladığı bakım ve
tedavi uygulamalarından onunla birlikte sorumludur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNTÖRN UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 11
(1) Fakülte Hemşirelik Bölümü uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Esaslarında
belirtilen şekilde yapılır.
(2) İntörn hemşirelerin başarı durumu her bir intörn dersinden alınan yarıyıl sonu not
ortalamasının değerlendirilmesi ve dönem sonlarında notların 3 ayrı not olarak girilmesi ile
değerlendirilir. Dördüncü sınıf yılsonu not listesinde öğrencilerin toplam 6 intörn ders notu
bulunur.
(3) İntörn değerlendirmesinde her intörnlük dersinin yarıyıl sonu not ortalaması,

ara

değerlendirme notunun % 50’si, yılsonu sınav notunun % 50’si alınarak hesaplanır. Ara
değerlendirme notu %50’si klinik/alan intörn sorumlu hemşiresinin notu; diğer % 50’si ise
intörn sorumlu öğretim üye/elemanının notu ile oluşur. Öğretim üye/elemanı intörn dersi ile
ilgili değerlendirme yaparken intörn hemşirenin teorik dersteki performansı, vaka sunumları
ve hasta vizitlerini dikkate alır. Ara değerlendirme notu ve yarıyıl sonu not ortalaması en az
60 olmak zorundadır.
(4) Dersin yılsonu sınavı intörn ders koordinatörlerinin (yazılı sınav, vaka sunumu, hasta
başında teori ve pratiğin uygulatılabileceği sınav vb.) belirlediği şekilde yapılır.
(5) Yılsonu sınav sonucunda başarısız olan öğrenci yeni eğitim öğretim yılında başarısız
olduğu dersi tekrar eder.
(6) Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci yılsonu değerlendirme sınavına alınmaz ve yeni
eğitim öğretim yılında başarısız olduğu dersi tekrar eder.
(7) Her bir intörn dersinden bütünlemeye girmek zorunda olan intörn öğrenci yılsonu
bütünleme sınavının kurallarına uygun olarak sınava alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Yürürlük
MADDE 12 (1) Bu usul ve esaslar; Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.
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